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MISTYKA I FILOZOFIA: 
ANIOŁ ŚLĄZAK (ANGELUS SILESIUS) I N.A. BIERDIAJEW

Bierdiajew i jego duchowe podróże na Śląsk

Na mistycznej mapie Śląska można zaznaczyć wiele miejsc; Zgorzelec (Goerlitz), 
Świdnica (Staedlitz), Bierawa (Reigersfeld), Oława (Ohlau), Wrocław (Breslau). 
Można wymieniać nazwiska: J. Boehme, K. Schwenckfeld, W. Weigel, D. Czepko, 
E. Stein. Mistyczna aura tej krainy przyciągała i przyciąga nadal, niejeden także 
wybierał się w podróż po niej, jeśli nie fi zycznie, to przynajmniej wewnętrznie, 
„oczyma duszy swojej”. Niewątpliwie do takich pątników i w taką „pąć” udawał 
się najpierw z Kijowa, Moskwy i Sankt-Petersburga, a potem z Berlina i w końcu 
z Clamart pod Paryżem, gdzie dane mu było osiąść na stale i spędzić ostatnie lata 
swego życia nasz duchownyj strannik Nikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew. Cho-
ciaż fi zycznie nigdy nie dane mu było odwiedzić tych stron, duchowo przebywał 
tu i często i długo.

Nasz pątnik wędrował na Śląsk ze względu na dwie postacie: Jakuba Boehmego 
i Anioła Ślązaka. Ta pierwsza ma tak fundamentalne znaczenie jego dla jego fi lo-
zofi i, że każda monografi a czy pełniejsze opracowanie rozpoczyna się od wykładu 
idei autora Aurory, w tym przede wszystkim Boehmiańskiej koncepcji Ungrund. 
I jeżeli prawdą że cały sekret Bierdiajewowskiej fi lozofi i zawiera się w jego koncep-
cji wolności, że stanowi ona klucz do zrozumienia jego myśli, to znaczy zarazem że 
ten „klucz” spoczywa w bezdeniach mistycznych spekulacji teozofa z Goerlitz.

O związkach myśli autora Przeznaczenia człowieka oraz mistyki Anioła Ślą-
zaka pisze się już mniej, choć są one niemniej istotne aczkolwiek bardziej ukryte. 
Dlatego my w naszej „podróży mistycznej”1 zatrzymamy się na stacji Wrocław-

1 Np. w swej mistycznej podróży przez Śląsk H. Waniek wyznacza szlak od Oświęcimia aż 
do Zgorzelca. Por. H. Waniek, Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957, 
Kraków 1996.
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 -Breslau. To tutaj urodził się, żył i pracował, a w 1653 roku we wrocławskim ko-
ściele pod wezwaniem Św. Macieja przeszedł na łono Kościoła rzymskokatolic-
kiego, przyjmując łacińskie imię Angelus syn Stanislausa Scheffl era – Johann 
Scheffl er. Tutaj, między Wrocławiem, Nysą i Oleśnicą, powstawały jego mistycz-
ne dystychy, „perły” literatury duchowej epoki baroku, a zarazem światowego 
dziedzictwa mistyki i fi lozofi i2.

Bierdiajew i Anioł Ślązak

Nikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew miał tak wielką cześć dla Anioła Ślązaka, że 
swoją „apologię człowieka” (książka Sens twórczości)3 opatrzył mottem z Cheru-
bińskiego wędrowca (Cherubinischer Wandersmann). Pochodzi ono z dystychu 
„Bóg nie istnieje beze mnie” (Gott lebt nicht ohne mich):

Ich weiss, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Werd ich zu nicht, er muss von Not den Geist aufgeben4.

Przytoczony dwuwiersz wydaje się odpowiadać na pytanie o to kim był dla 
Bierdiajewa Anioła Ślązak. Był przede wszystkim rzecznikiem niewzruszo-
nej i głębokiej wiary w twórczą moc człowieka, w człowieka twórcę, a zarazem 
piewcą Bożej miłości i odwiecznej „tęsknoty” Boga za człowiekiem. Był jednym 
z tych nielicznych, którzy – jak przed nim Eckhart, Boehme, Hegel, a następnie, 
w XX w., dotknięty doświadczeniem Holocaustu i „śmierci Boga” austriacki po-
eta żydowskiego pochodzenia P. Celan (P. Antschel) – zrozumieli, iż nie tylko 
„Człowiek potrzebuje Boga, ale i Bóg potrzebuje człowieka”5. Bóg nie tylko stwo-
rzył człowieka, ale i w odpowiedzi na boski akt stworzenia oczekuje jego twórczej 
odpowiedzi. Anioł był zarazem głosicielem radosnego Bogo-Człowieczeństwa, 
jednoczesnej i żywej wiary w twórczą moc Boga i człowieka.

2 Por. J. Kosian J. Mistyka śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej. Jakub Boehme, Anioł 
Ślązak, Daniel Czepko, Wrocław 2001, s. 176. Książka Kosiana to pierwsze tego typu w Polsce 
opracowanie na temat mistyki śląskiej. 

3 N.A. Bierdiajew, Smysł tworczestwa. Opyt oprawdanija człowieka, Moskwa 1916 (pol-
ski przekład: M. Bierdiajew, Sens twórczości, przeł. H. Paprocki, Kęty 2001). Podkreśla ten fakt: 
N.A. Bierdiajew, Samopoznanije. Opyt fi łosfskoj awtobiografi i, Pariż 1949, s. 192 (polski prze-
kład: M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002).

4 „Pewien jestem, że beze mnie bóg przez chwilę być nie może:
 Gdybym umarł – mojej śmierci nie przeżyjesz, Panie Boże”.
Cyt. za: J. Prokopiuk, Posłowie, w: C.G. Jung, Psychologia i religia, tłum. J. Prokopiuk, War-

szawa 1970, s. 424. 
5 N.A. Bierdiajew, Carstwo ducha i carstwo kiesaria, w: N.A. Bierdiajew, Duch i realnost’, 

Moskwa 2003, s. 582-583.
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Bogoczłowieczeństwo wyraża przejęty przez Bierdiajewa z mistyki nadreń-
skiej motyw „podwójnych narodzin”, „zrodzenia Boga w człowieku i zrodzenia 
człowieka w Bogu”6. Tradycyjna teologia uczy, iż nie ma człowieka bez Boga. Ale 
mistycy szkoły nadreńskiej, w tym tacy jej przedstawiciele jak H. Suzo, J. Tauler, 
J. Eckhart, a potem w epoce renesansu i baroku J. Boehme i Anioł Ślązak pojęli, 
że „nie ma Boga” bez człowieka. Prawd tych nie jest jednak w stanie wyrazić 
operująca ontologicznymi pojęciami racjonalna antropologia i teologia. Może je 
wyrazić jedynie „egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka”7.

Zainteresowanie Aniołem Ślązakiem pojawiło się już w pracach autora No-
wego Średniowiecza sprzed okresu rewolucyjnego, a rewerencja dla jego postaci 
od samego początku twórczości rosyjskiego fi lozofa była tak wielka, że w książce 
Sens twórczości nie wahał się napisać, iż „Jakub Boehme i Anioł Ślązak są naj-
wyższymi osiągnięciami mistyki, jeśli chodzi o moc wizji na temat człowieka”8. 
Ten wielki szacunek dla autora Pątnika Anielskiego Bierdiajew zachowa na za-
wsze i – świadom ogromnego, wprost niewypowiedzianego długu jaki u niego 
zaciągnął – będzie mu dawał wyraz do końca swej fi lozofi cznej drogi.

Prawda Bogoczłowieczeństwa, czyli człowiek „maluje” Boga

W pracy Sens twórczości Bierdiajew stwierdza, iż jak dotąd napisano już wiele 
„teodycei”, „usprawiedliwień Boga” i „nadchodzi czas, aby napisać usprawiedli-
wienie człowieka, czyli antropodyceę”9. Największym i w istocie, jedynym uspra-
wiedliwieniem człowieka jest twórczość. Twórczość to działanie, które zaczyna 
się tu na Ziemi, w historii, w wymiarze horyzontalnym, ale kończy w Wieczno-
ści. Zakorzeniona w czasie i historii stanowi jednoczesne wykroczenie poza ich 
wymiar. Jest aktem eschatologicznym, kreacją eschatologicznego Królestwa Bo-
żego. Każdy akt twórczy oznacza właściwie „koniec świata”; jest końcem „tego 
świata”, czyli świata poddanego prawu „obiektywacji”, świata determinizmu, 
konieczności i skończoności10.

Twórczość w rozumieniu Bierdiajewa ma niewiele wspólnego z „estetyką”, 
a nawet jest jej zaprzeczeniem stanowiąc odrzucenie estetyzmu jako „zniewo-
lenia” przez sztukę11. Ma także niewiele wspólnego z jej nowożytnym antropo-

6 M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op. cit., s. 160.
7 Por. N. Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, Pa-

riż 1952.
8 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 249.
9 Ibidem. 
10 Por. N. Bierdiajew, Opyt eschatołogiczeskoj mietafi zyki. Tworczestwo i obiektywacya, 

Pariż 1947.
11 Por. N. Bierdiajew, O rabstwie i swobodie człowieka, w: idem, Opyt paradoksalnoj etiki, 

Moskwa 2003.
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centrycznym pojmowaniem. Prawdziwa twórczość czerpie z nieznanych antro-
pocentrycznemu humanizmowi transcendentnych Źródeł i jako taka jest nie tyl-
ko działaniem w sferze „obiektywacji”, tj. „tego świata”, ale i „tamtego” świata. 
Każdy jej „akt” jest wtargnięciem w Eon Ducha i ustanowieniem nowej rzeczywi-
stości. Twórczość to przerwanie potoku zmiennej i historycznej ciągłości dziejów 
i wyjście aktem ducha w rzeczywistość duchową, noumenalną, wykroczenie od 
bezsensu tego, co zjawiskowe, zmienne i przemijające (porządek „obiektywacji”) 
ku Sensowi wiecznemu.

Źródła twórczości – powiada Bierdiajew – biją w Bogoczłowieczeństwie. Nie 
można rozłączać dwu zasad: boskiej ludzkiej (boskie „und” Boehmego). Jeżeli 
tak się dzieje i o czym zaświadczają dzieje nowożytnego humanizmu i ich an-
tyhumanistyczny kres12, zamiast prawdziwego czyli „boskiego” człowieka rodzi 
się „Człowiek-Bóg”13. Miast Boga-Człowieka – pisze Bierdiajew – rodzą się „bez-
człowieczy” bogowie: deizmu, mistyki Indii, czy „bezczłowieczy”… Bóg islamu. 
Kiedy „nie ma prawdziwego Boga”, nie ma Bogo-Człowieka, człowiek „tworzy 
sobie bogów fałszywych”14.

Tak Anioł Ślązak, jak Bierdiajew uważają, iż nie sposób mówić o Bogu nie 
mówiąc o człowieku (i odwrotnie). Mowa o Bogu i człowieku jest jedna i ta sama. 
Zachód tymczasem „zapomniał”15 o prawdzie Bogoczłowieczeństwa i tym samym 
„zdradził” jednocześnie i Boga i człowieka. Rozerwanie zasad boskiej i ludzkiej, 
fi lozofi czny i kulturowy „monofi zytyzm” (np. immanentyzm Hegla, Feuerba-
cha czy teologii liberalnej lub – jako reakcja na te koncepcje – trascendentyzm 

12 Por. J. Krasicki, Bogoczłowieczeństwo i humanizm, w: idem, Przeciw nicości. Eseje, Kra-
ków 2002.

13 Przestrzegał przed tym F. Dostojewski. Jak w słynnym dialogu Kiriłłowa ze Stawroginem 
z Biesów:

 „– Przyjdzie, a imię jego będzie Człowiek-bóg.
 – Bóg-człowiek?
 – Nie. Człowiek-bóg, w tym cała różnica”.
F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec, Warszawa 1977, s. 233. 
14 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, przeł. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 109.
15 „Na Zachodzie – pisał O. Clement, uczeń Bierdiajewa – zapomniano o dogmacie ogłoszo-

nym w Chalcedonie. Feuerbach, którego pogląd Marks w tym miejscu podziela, orzekł, że ‘bóg’ 
to po prostu najlepsza cząstka człowieka, przez słabość projektowana przezeń w niebie własnej 
wyobraźni. Feuerbach poświadcza w ten sposób stwierdzenie, że we współczesnym mu chrze-
ścijaństwie zabrakło idei powołania człowieka do przebóstwienia. Dwie formuły patrystycznego 
adagium, jakże głębokie ‘chalcedońskie’: że Bóg staje się człowiekiem, a człowiek stał się Bogiem 
(to znaczy pełnym człowiekiem, w pełni zjednoczonym z Bogiem), stają się odtąd naprzeciw siebie 
we wzajemnej opozycji. Ta właśnie dwoistość człowieka-boga-antychrysta przeciwko Bogu – czło-
wiekowi w Chrystusie została opisana przez Dostojewskiego. Chalcedon został zapomniany, Chry-
stus – ukrzyżowany po raz wtóry”. Por. O. Clement, Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry, tłum. 
E. Wolicka, „W Drodze” 1989, nr 8, s. 30. Por. także: E. Wolicka, O. Clement o źródłach kryzysu 
cywilizacji europejskiej, „W Drodze”, op. cit.
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np. K. Bartha)16 podniesione do rangi dogmatu, okazało się być może największą 
tragedią nowożytnego człowieka. Teza Bierdiajewa: Tam gdzie nie ma Boga, nie 
ma człowieka17 równa się tezie: Tam gdzie nie ma Bogoczłowieka, tj. Chrystusa, 
nie ma ani Boga, ani nie ma człowieka. Stanowi także rdzeń mistyki Ślązaka18. 
Przed nim wypowiedział ją J. Boehme: Gott ist keine Person als nur in Christo19. 
„Obraz Boży” Imago Dei, Druga Hipostaza Trójcy, Absolutny Człowiek20, Syn 
Boży jest w człowieku odwiecznie i „Obraz” ten jest niewymazywalny. Człowiek 
jest „boski” ze swej natury21. Chrystus duchowe „Słońce” świeci zawsze w ser-
cu człowieka i rozprasza jego mroki. Cytowany przez Bierdiajewa Anioł Ślązak 
w Pątniku Anielskim (Cherubinischer Wandersmann) pisze:

Ich selbst muss Sonne sein, ich must mit meinene Strahlen das farbenlose 
Meer der ganzen Gottheit mahlen22.

Człowiek, czy chce tego czy nie chce, czy wie o tym, czy nie – zawsze „maluje” 
Boga. Bóstwo (Gottheit) samo w sobie jest „bezbarwne” (farbenlose) i bezposta-
ciowe. Człowiek nie tylko modli się do Boga, czci Go, ale i zawsze „buduje” Boga. 
Rosyjscy myśliciele i to wcale nie o orientacji religijnej z początku XX wieku 
z A. Bogdanowem na czele pisali wręcz o bogostroitielstwie, o konieczności zbu-
dowania nowego Boga na miarę człowieka Rewolucji (choć Lenin nie mógł tego 
znieść)23. Człowiek – powiada Bierdiajew – mocą swej niestworzonej wolności 
jest powołany do tworzenia samego siebie i „bogo- twórczości”.

Ślązak pisze, iż „Bóg” jest „Pustynią”, „Nicością”, i im bardziej staramy się 
Go „uchwycić, tym bardziej nam się wymyka”24. Bóg Sam w sobie, jako Absolut 
i bezczłowiecze Bóstwo (Gottheit), jest Nicością. Jest Niczym i to my – sami wy-
prowadzeni z nicości – czy chcemy tego czy nie „wyprowadzamy” Jego Obraz. 
Nie można bowiem „namalować” Nicości. Człowiek kiedy „maluje” Boga, bez-
człowiecze Bóstwo (Gottheit), Ocean „Boskości”, „bezbarwne morze” (das far-
benlose Meer) obleka w ludzkie „barwy”, maluje Go ludzkimi „kolorami”. Akt 
budowania Boga i człowieka jest jednoczesnym aktem. Jest jednoczesną chrysto-
logią, antropologią i teologią.

16 N. Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, op. cit., 
s. 35-66.

17 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, op. cit., s. 99.
18 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 65. 
19 Ibidem. 
20 M. Bierdiajew, Sens twórczości, s. 65.
21 Ibidem, s. 12.
22 Ibidem, s. 65. 
23 Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996, s. 302-303. 
24 Por. L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem 

bezwyznaniowym siedemnastego wieku, Warszawa 1963, passim.
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Bogoczłowieczeństwo: dogmat i tajemnica

Zarówno pogrążona w zgłębianie otchłani Bóstwa mistyczna kontemplacja Ślą-
zaka, jak i refl eksja Bierdiajewa, zdają się wskazywać na istnienie jakiejś jednej 
żywej i wspólnej różnym myślicielom chrześcijańskim dynamicznej religii Bo-
goczłowieczeństwa. Świadczą, iż prawdy Bogoczłowieczeństwa, nie da się spro-
wadzić jedynie do „abstrakcyjnego dogmatu”25, iż nie jest ona zakładniczką ani 
tez własnością ani wschodniego chrześcijaństwa, ani też zachodniego chrześci-
jaństwa. Przemawiają za jej trwałą obecnością w tradycji wschodniego świata 
chrześcijańskiego, ale z drugiej każą widzieć jej ziarna rozsiane daleko poza jego 
granicami, tak daleko, że spotkać je można nawet u myślicieli „ateistycznych” 
(przykład A. Comte’a26). Jej zaś „znaczenie hermeneutyczne”27 – jeśli odwołać się 
do współczesnego teologa – tak pojemne, że pozostaje ona ciągle niewyczerpa-
nym źródłem samozrozumienia kondycji człowieka i jego relacji do świata i Boga, 
tak na Wschodzie, jak na Zachodzie.

Głębia prawdy o Bogoczłowieczeństwie jest niezmierzona, jak niezmierzona 
jest głębia tajemnicy Wcielenia. Prawda ta podniesiona do rangi dogmatu na 
Soborze Chalcedońskim (451 r.), rozwijana w teologii Kościoła Wschodniego, 
w nurtach rosyjskiej myśli religijno-fi lozofi cznej XIX-XX w., np. w antropolo-
gii i teologii W.I. Niesmiełowa28, w teologii S. Bułgakowa29) była rozwijana nie 
tylko na chrześcijańskim Wschodzie, ale także w nurtach mistyki, teozofi i i fi lo-
zofi i Zachodu, a jej oddziaływanie w tradycji zachodniej choć ukryte było trwałe 
i wyraźne.

Jej elementy można odnaleźć u Mistrza Eckharta30 i „jego szkoły”31, wśród 
teozofów i panteistów doby Renesansu np. u J. Böhme – u naszego Angelusa 
Silesiusa – a także u mistyków i wizjonerów epoki Oświecenia E. Swedenborga, 
W. Blake’a, u A. Mickiewicza, wśród niemieckich teozofów i fi lozofów epoki Ro-
mantyzmu u F. von Baadera, F. Schellinga, a nawet – w swoisty sposób zreinter-

25 W. Sołowjow, O falsyfi katach, tłum. J. Zychowicz, w: idem, Wybór pism, t. 1, Poznań 1988, 
s. 168.

26 Por. W.S. Sołowjow, Ideja czełowieczestwa u Awgiusta Konta, w: idem, Sobranije soczy-
nienij, t. 9, Briussel’ 1966. 

27 Por. W. Hryniewicz, Hermeneutyczne znaczenie idei bogoczłowieczeństwa w świetle an-
tropologii prawosławnej, w: idem, Bóg naszej nadziei, Opole 1989.

28 Por. A.I. Niesmiełow, Nauka o czełowiekie, t. 1-2, Kazań 1898-1903. Także: S. Janusz, 
Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora Iwanowicza 
Niesmiełowa, Lublin 1990. 

29 Por. S. Bułgakow, O bogoczełowieczestwie, Paris 1933-1945. 
30 I tak np. – wedle Eckharta – w Bogu jest odwieczny „brak”, „tęsknota” za człowiekiem, 

który tylko człowiek może wypełnić. Bóg jest tak samo potrzebny człowiekowi jak człowiek Bogu. 
„On tak samo – mówił Eckhart w Kazaniu 26 – nie może się bez nas obejść, jak my bez niego. Bo 
nawet gdybyśmy mu mogli się od Niego odwrócić, On nigdy by nie mógł się odwrócić od nas”. Por. 
Mistrz Eckhart, Kazania, przeł. W. Szymona, Poznań 1986, s. 212.

31 S. Bułgakow, Swiet niewieczernij, Moskwa 1994, s. 123-125.
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pretowane – u F. Hegla32. We współczesnej literaturze można wytropić jej ślady 
w poezji R.M. Rilke oraz P. Celana. Dla P. Celana najgłębszy sens Wcielenia pole-
ga na tym, że Bóg – samotny, „opuszczony”, „na krzyżu”33 – powinien się modlić 
się „do nas”, bo tylko my umieramy ludzka śmiercią i tylko my możemy mu „po-
moc”, tylko my „jesteśmy blisko” – Bete, Herr,/ bete zu uns,/ wir sind nah).

Czyż może być większy paradoks: Ten, który wybawia od śmierci, Nieśmier-
telny, potrzebuje tego który podlega śmierci, który – jak mówili starożytni Grecy 
– jest „śmiertelny”? „Na tym polega ostateczna wspólnota między Synem Czło-
wieczym i ludźmi” – pisze Gadamer – że „ich udziałem jest śmierć”34. Czy trudno 
o większy paradoks? Czy jedność Boga i człowieka nie wyraża się w tym, że Bóg 
umiłował „do końca”, że zaznał czegoś co jest mu obce? Teologia zadośćuczynie-
nia podkreśla nieskończoność winy i Ofi ary, „ale – pyta H.-G. Gadamer – czy to 
ostateczne opuszczenie nie jest istotnym momentem chrześcijańskiej idei wcie-
lenia”?35. Ostatnim „tchnieniem” Bogo-Człowieczeństwa?

Sens Boga i człowieka

Człowiek nie istnieje bez Boga, tak jak Bóg nie istnieje bez człowieka. Bóg (Gott, 
Deus) i człowiek w samym akcie swego zaistnienia są ze sobą nierozerwalnie złą-
czeni. Obaj – jak pisze mistyk – „wyłaniają się” z pierwotnej nie uprzyczynowa-
nej „Boskości” (Gottheit, Deitas).

Kiedy Anioł Ślązak pisze (Gott lebt nicht ohne mich):

Pewien jestem, że beze mnie bóg przez chwilę być nie może:
Gdybym umarł – mojej śmierci nie przeżyjesz, Panie Boże.

Wtóruje mu R.M. Rilke (Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?):

Co zrobisz, gdy ja umrę, Panie?
Jam dzban twój (kiedy zbiję się kawały?)
Jam napój twój (kiedy kwaśny się stanie?)
Jam twe rzemiosło, twe ubranie,
Beze mnie stracisz sens twój cały.

32 Por. A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 212-
 -215 i n. 

33 W wierszu pt. Tenebrae poeta zwraca się do Boga ze słowami: „»Módl się do nas Panie«. To 
aluzja do ostatnich słów Jezusa na krzyżu; »Panie, Panie, czemuś mnie opuścił?«”. Por. H.-G. Ga-
damer, Sens i zasłanianie sensu w poezji Paula Celana, w: idem, Czy poeci umilkną? przeł. 
M. Łukasiewicz, Bydgoszcz 1998, s. 171.

34 Por. ibidem.
35 Por. ibidem.

Mistyka i fi lozofi a: Anioł Ślązak i N.A. Bierdiajew



172

„Sens” Boga i „sens” człowiek są nierozłączne. Bóg nie da się pojąć bez czło-
wieka (i odwrotnie). Wydarzenie „Boga” jest każdorazowo moim. W wydarzenie 
„Boga” jestem „zaangażowany” nie tylko poznawczo, ale i egzystencjalnie, jeśli 
umiera jakaś część Boga, umiera tyle samo samego mnie. Te dwa akty: akt „na-
rodzin” i akt „zgonu”, te dwie śmierci i dwoje narodzin: emergencja i zejście Boga 
i człowieka są nierozerwalne. Jedno implikuje drugie. Dlatego R.M. Rilke nie 
pyta o to czy człowiek może przeżyć „śmierć Boga”, ale, o to czy Bóg może przeżyć 
„śmierć człowieka”36.

Pytając w ten sposób jednocześnie – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy 
też nie – pytamy i „trwożymy się” dzisiaj nie tylko o to „Co będzie” z Bogiem37, 
ale i z człowiekiem. Pytamy o to czy byt, która nazywamy człowiekiem, który 
„przeżył” swego „Boga” będzie nim nadal i w jakim znaczeniu? Kim jest ów byt 
człowiek po „śmierci Boga”? Czy jest nadal człowiekiem, czy raczej – choć tego 
nie zauważył – już dawno przestał nim być? Podobnie jak było to wypadku „za-
bójstwa” Boga, kiedy to – jak pisze Nietsche w słynnym 125 paragrafi e Wiedzy 
radosnej – dokonał tego aktu i nie zauważył tego „największego z wydarzeń”?38.

36 „Co zrobisz, gdy ja umrę, Panie?
 Jam dzban twój (kiedy zbiję się kawały?)
 Jam napój twój (kiedy kwaśny się stanie?)
 Jam twe rzemiosło, twe ubranie,
 Beze mnie stracisz sens twój cały.

 Beze mnie, po mnie, dom postradasz,
 w którym cię bliskie słowa grzały,
 Spadnę z twych ciężkich stóp, jak spada
 ten, którym jest twój aksamitny sandał.

 Twój płaszcz nie będzie ci osłoną.
 Twój wzrok, który jak ciepłym łożem
 wdycham policzkiem moim, Boże,
 szukać mnie będzie w każdej porze,
 aż go utuli o wieczorze
 obcych kamieni zimne łono.

 Co będzie z Tobą? Ja się trwożę”.
Por. R.M. Rilke: („Co zrobisz, gdy ja umrę, Panie? Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?), 

w: idem, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1987, s. 11. Także: J. Kosian, Mistyka śląska, op. cit., 
s. 175. 

37 Ibidem.
38 Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Warszawa 1906-1907, s. 168. Także: 

M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego ‘Bóg umarł’, w: idem, Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk, 
Warszawa 1997; idem, M. Heidegger, Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski (i inni), Warszawa 1998; 
J. Krasicki, Od „śmierci Boga” do „śmierci człowieka”. Z genealogii i recepcji posthumanizmu 
Fryderyka Nietzschego, w: Rodowody, konteksty, destrukcje we współczesnej myśli fi lozofi cz-
nej, red. J. Krasicki, S. Kijaczko. Opole 2001; idem, Nietzsche i „śmierć Boga”, w: idem, Przeciw 
nicości, op. cit.
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Twórczość i wolność. Problem zła

Z problemem ludzkiej wolności i twórczości łączy się sposób nierozłączny pro-
blem zła. Ulubiony mistyk Bierdiajewa Angelus Silesius pisał:

Bóg jest dobrem: więc wszystko, na co duch
Narzeka, zło, śmierć i potępienie, pochodzi człowieka39

Grzech to – jak pisał Anioł Ślązak – jedyna „własność osobista” człowieka40. 
Grzech jest porodem ludzkich czynów. Już Orygenes przyrównywał grzech do 
„materiału palnego”41. Ogień „pali” tylko to, co ma materią podatną na spale-
nie, czyli zło, grzech, egoizm. Człowieka bez grzechu – jak pisał Ślązak w dysty-
chu Grzech – ogień się nie „ima”42. Piekło i stan potępienia – wedle Orygenesa, 
Anioła i Bierdiajewa – jest „subiektywnym” stanem świadomości, a nie bytem. 
„Piekło znajduje się w tym co subiektywne a nie obiektywne, i pozostaje w cza-
sie, w nieskończonym czasie, nie przechodzi w wieczność”43. Jest oczyszczeniem 
w ogniu własnego sumienia. W piekle jedynym oskarżającym jest sam człowiek. 
Bóg to Lekarz i Terapeuta, a nie Sędzia i nie chce on wiecznej zatraty człowieka 
poza Jego Królestwem. W pewnym sensie, Bóg nie jest w mocy „potępić” czło-
wieka. Nie może tego uczynić ze względu na swoją odwieczną miłość i odwieczne 
Bogoczłowieczeństwo. Potępić się może tylko – i nieustannie to czyni potępiając 
siebie, jak i bliźnich, innych – sam człowiek.

Zarówno śląski mistyk, jak rosyjski myśliciel byliby tu bliscy myśli J. Tisch ne-
ra, który pisał iż nikt nie może potępić człowieka jeżeli on sam siebie nie potępi. 
Nikt nie zostaje potępiony jak tylko z własnej woli. Zło i potępienie chodzą tymi 
samymi drogami i są wyłącznie sprawą wewnętrznej świadomości moralnej czło-
wieka, stanu jego egzystencji. „Zło tym różni się od nieszczęścia – pisał J. Tisch-
ner – że nie może szkodzić człowiekowi, jeśli człowiek sam sobie nie zaszkodzi. 
Nikt nie może stać się człowiekiem zniewolonym, jeśli sam nie uzna przed sa-
mym sobą, że jest zniewolony. Z potępieniem sprawa ma się podobnie. Nikt nie 
może wtrącić człowieka w stan potępienia, jeśli człowiek sam nie przyzna, że za-
sługuje na potępienie”44.

39 Por. A. Mickiewicz, Zdania i uwagi dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka (Angelus Silesius) 
i Sę-Martina, w: idem, Wiersze, Warszawa 1975, s 347.

40 Por. Ibidem (dystych Własność osobista), s. 353.
41 Por. Orygenes, O zasadach, przeł. S. Kalinkowski, Warszawa 1979, s. 182.
42 „Grzech jest palnym żywiołem: więc kto grzechu nie ma;
 Może stać w środku piekła, ogień go nie ima”.
Por. A. Mickiewicz, op. cit., s. 352. 
43 N.A. Bierdiajew, Mojo fi łosofskoje mirosoziercanije, w: N.A. Bierdiajew: pro et contra. 

Antołogija, red. A.A. Jermiczow, Sankt-Pietierburg 1994, s. 28. 
44 Ibidem.
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Na potwierdzenie tego poglądu, w słynnym – cytowanym już dystychu (Gott 
lebt nicht ohne mich) z Pątnika Anielskiego (Cherubinischer Wandersmann 1, 8) 
– Anioł dochodzi do stwierdzenia, iż – jak pisze badaczka – „byt człowieczy wa-
runkuje istnienie bytu Bożego. Bogu tak samo zależy na człowieku, jak człowie-
kowi na Bogu. Człowiek czuje się tak równy Bogu, że wydaje się niemożliwym 
istnienie Boga bez człowieka. To człowiek utrzymuje go przy życiu, a gdy ginie 
on, ginie i Bóg”45. Ale jeśli tak jest w istocie, to, czytamy dalej: „Człowiek nie 
może być potępiony, bo wówczas Bóg, tak ściśle z nim zjednoczony, musiałby się 
razem z nim rzucić w otchłań piekła”46.

Cena daru wolności jest ogromna, jest to jednocześnie cena zła i piekła, dobra 
i miłości. Dzięki wolności człowiek – cokolwiek miałoby to oznaczać – „tworzy” 
i dla siebie i dla innych jedno i drugie. Bóg nie jest winien zła, Bóg nie może 
czynić zła, Bóg nie „zna” inaczej zła jak przez Dobro i tworzy tylko Dobro. To 
człowiek tworzy zło.

Dialektyczna „bogo-człowiecza” mistyka Anioła Ślązaka i egzystencjalna myśl 
Bierdiajew zdają się ukazywać, iż w dążeniu do Boga zło i cierpienie ma nie tyl-
ko aspekt negatywny, lecz i pozytywny. Pobudza do działania, ukazuje prawdzi-
wy kierunek. To brak działania, brak wyboru, zniechęcenie i duchowy bezwład 
jest – jakby powiedział Kant – prawdziwym, wrodzonym w swej naturze ludzkiej 
tkwiącym „radykalnym złem”47. Zło, w swej istocie, jest kłamstwem oraz pozba-
wione jest prawdziwego bytu i dlatego „dobija się” swego istnienia w świecie, 
które może je „otrzymać” jedynie za sprawą człowieka. Dlatego – powiada Bier-
diajew – największym złem dla człowieka nie jest ono samo, jako potencja nie-
zdolna sama z siebie do aktualizacji, lecz duchowa ospałość i bierność człowie-
ka48, dlatego że to przez nie fenomenalizuje się zło. To brak walki, neutralność, 
bezwład duchowy, obojętność, brak twórczości pustoszy dusze i utrwala władzę 
zła. Największym złem nie jest ono samo, ale brak duchowego zaangażowania, 
brak „twórczości”.

Bez wolności jednak człowiek nie stałby się człowiekiem. Jedynie w wolności, 
także w wolności do zła, człowiek staje się istotą wolną. Słabość etyki Starego Te-
stamentu, etyki normatywnej polega na tym, że zniewala ona przy pomocy nor-
my. Ale taka etyka ma jedynie sens penitencjarny. Etyka wolnego wyboru, z kolei 
zapoznaje naturę ludzkiej ugruntowanej w nicości niestworzonej wolności. „To, 
co można nazywać niebytem (niczto), może posiadać sens egzystencjalny. Nic 

45 K.J. Wiśniewska, Teologia Angelusa Silesiusa (Jana Scheffl era), Warszawa 1984, s. 92. 
46 Ibidem, s. 93.
47 Por. I. Kant, O obecności złego pryncypium obok dobrego albo o radykalnym złu w na-

turze ludzkiej, w: idem, Religia w obrębie samego rozumu, tłum A. Bobko, Kraków 1993. Także: 
Ch. Schulte, Radikal Böse. Die Kariere des Bösen von Kant bis Nietzsche, München 1988.

48 Podobnie sądził J.G. Fichte. Por. M. Ivaldo, Problem zła u Fichtego, w: Filozofi a transce-
dentalna a dialektyka, red. M.J. Siemek, Warszawa 1981, s. 91.
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– pisze Bierdiajew – posiada ogromne znacznie egzystencjalne, chociaż było by 
błędem powiedzieć, że ono istnieje”49.

Od kiedy Chrystus „przyszedł rzucić ogień na ziemię”, zgoda na to co jest, 
duchowa „neutralność”, jest poddaniem się władzy świata „obiektywacji”50, czy-
li Upadku. Jest kapitulacją przed złem, albowiem jest oddaleniem Eschatonu, 
niechęcią do egzystencjalnego zaangażowania się osoby ludzkiej, czyli tego, co 
jednostkowe i niepowtarzalne, egzystencji, w zmaganie się z tym, co „ogólne”, 
czyli – w ewangelicznym rozumieniu – z „tym światem”. Jest zgodą na trwanie 
„tego świata”, aż po jego swoiste uwiecznienie. Jest odmową walki, aby ostatecz-
nie pokonać „ten świat”, jego władze i porządek, aby pokonać zasadę bierności 
i duchowego bezwładu, która panuje w świecie.

Zło nie pochodzi od Boga. Zło jest niczym i pochodzi z nicości. Zło jest czymś 
nierzeczywistym, widmowym, ale ta „widmowość” ma – jakże często – dla czło-
wieka zniewalającą i urzekającą moc.

Raj, czyli wezwanie do twórczości

W pracy Sens historii Bierdiajew zapisał słowa: „historia świata rozpoczęła się od 
wolności do zła”51. Zaznaczał jednak, iż zmierza do „wolności od zła”. Wychodząc 
naprzeciw tej idei, rozdział na temat „raju” w swojej pracy o powołaniu człowie-
ka Bierdiajew zatytułował dość przekornie: Raj. Poza dobrem i złem (Raj. Po tu 
storonu dobra i zła)52. „W raju – pisał Bierdiajew – jakby nie było wolności”53. 
To szokujące stwierdzenie, wyraża istotę wolności w Dobru, czyli etykę „poza 
dobrem i złem”. Bierdiajew pisze: „Całe życie wierzyłem, że boskie życie, życie 
w Bogu, jest wolnością, swobodą, wolnym lotem, brakiem władzy (biez-własti), 
an-archią. Krańcowy problem stanowi tutaj nie kwestia moralno-psychologiczna 
lecz metafi zyczna, problem Boga i wolności, wolności i zła, wolności i twórczej 
nowości. Wolność niesie ze sobą nowość”54.

Podobnie jak Anioł Ślązak, fi lozof odrzucał ontologizację czasu, diabła i zła, 
ale odrzucał i ontologizację raju. Ani piekło, ani raj nie są stanami ontologicz-
nymi, lecz egzystencjalnymi. To sam człowiek tworzy i piekło i raj. Bóg nikogo 
nie wysyła do Piekła, bo – na mocy ludzkiej niestworzonej wolności – nie ma ta-

49 N. Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, op. cit., 
s. 109. W przypisie: „Bergson w Evolution créatrice odrzuca nicość, niebyt (néant), ale jego argu-
menty nie są przekonujące. Heidegger, Sartre uznają większe znaczenie nie-bytu, nicości”.

50 Ibidem.
51 N. Bierdiajew, Smysł istorii, Paris 1969, s. 40. 
52 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka, w: idem, Opyt paradoksalnoj etiki, Moskwa 2003, 

s. 404. 
53 Ibidem, s. 410. 
54 N. Bierdiajew, Sampoznanije, op. cit., s. 65.
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kiej mocy. „Strach człowieka przed Bogiem – pisał – jest strachem przed samym 
sobą, przed odsłaniającą się w nim otchłanią niebytu”55. Bóg jest rzeczywistością 
dynamiczną, nie ma nic wspólnego z uspokajającym formalizmem. Aby wyjść ku 
Niemu, potrzebna jest odwaga. I Piekło i Niebo buduje sam człowiek56.

„Człowiek – pisze autor Nowego Średniowiecza – w sposób czynny tworzy 
i piekło i raj. Piekło i raj są duchowym życiem człowieka i objawiają się one w głę-
bi ducha. Tylko słabość poznania, skażonego grzechem umieszcza (wybrasywa-
jet) raj i piekło poza człowiekiem, przenosi je w porządek obiektywny, podobny 
do porządku przyrody. Świadomość bardziej pogłębiona i integralna umieszcza 
raj i piekło w wnętrzu ducha, tj. przestaje pasywnie marzyć o raju i doświadczać 
biernego lęku przed piekłem”57.

W obliczu ostatecznego przeznaczenia człowieka ukazuje to ograniczoność 
i niewystarczalność normatywnych pojęć moralnych58. Etyka zakazów i naka-
zów, etyka absolutnej winy i absolutnej odpłaty zbudowana na „resentymencie” 
zdaniem rosyjskiego apologety twórczości prowadzi do eschatologicznego mo-
ralnego sadyzmu i wiecznej „mściwości”59 tzw. „dobrych” nad „złymi”. Skutkiem 
przenoszenia naszych względnych pojęć moralnych na kategorie transcendent-
ne, eschatologiczne60 rodzi się pojmowanie stanu raju jako stanu „zasługi” dla 
„dobrych” i wiecznej odpłaty i piekła dla „złych”61. Piekło budują „dobrzy” dla 
„złych”. Dla ludzi „twórczych” jednak, tak jak nie ma przymusu do Piekła, tak 
jak nie ma także przymusu do zbawienia. Człowiek sam, w każdej chwili, tworzy 
swoją wolność i swoją Wieczność.

Bierdiajew napisał, iż „nadchodzi czas, aby napisać usprawiedliwienie czło-
wieka, czyli antropodyceę”62. Czas także, aby zajęci budowaniem „piekieł” dla 
innych – zajęli się budowaniem Nieba. W imię twórczości i apologii człowieka. 
Tego nas uczą nasi mistrzowie Anioł Ślązak i Mikołaj Bierdiajew.

55 M. Bierdiajew, Autobiografi a fi lozofi czna, op. cit., s. 133.
56 Jak napisał w dystychu Kierunek Anioł Ślązak
 „Gdzie kto będzie po śmierci, za życia odgadnie:
 Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie”.
Por. A. Mickiewicz, op. cit., s. 342.
57 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka, op. cit., s. 413.
58 Ibidem, s. 151-160.
59 Ibidem, s. 403.
60 Ibidem, s.166-174.
61 Ibidem, s. 403- 404.
62 M. Bierdiajew, Sens twórczości, op. cit., s. 249.
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